
Regulamin konkursu plastycznego
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół

ponadgimnazjalnych

„Moja ilustracja  dzieł Henryka Sienkiewicza”

Organizator:

Bibliotekarze zorganizowani w ramach Grupy Wsparcia Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Powiatu Ełckiego

I. Cele:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

-kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej  dzieci i młodzież

-promowanie plastycznie uzdolnionych  uczniów

-popularyzowanie  wartości dzieł Henryka Sienkiewicza

Adresaci:

Uczniowie szkół podstawowych( klasy IV-VI)  gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  

powiatu ełckiego . 

II. Warunki uczestnictwa:

1.  Udział w konkursie jest nieodpłatny

2.  Tematyka prac  dotyczy ilustracji do fragmentu z dowolnego dzieła H. Sienkiewicza

3.  Dla uczniów szkół ponadgimnazjanych wskazana jest praca dotycząca „Quo vadis”

4. Technika prac: dowolna. 

5. Format prac plastycznych: papier formatu A3; A4

6. Prace nie powinny być oprawione

7. Nie dopuszcza się prac zbiorowych

8. Każda praca powinna zawierać na odwrocie: imię i nazwisko autora,  klasa, nazwa szkoły

9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę 

10. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać listownie bądź dostarczyć do 15 maja 2016 

r. do biblioteki szkolnej

I. Komisja konkursowa:

• Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.



• Konkurs oceniany będzie w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 

ponadgomnazjalne

• Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 maja 2016. w Miejskiej Bibliotece publicznej 

im. Z. Nasierowskiej w Ełku.

                                                                                                             Hanna Tyszko



Karta uczestnika w konkursie plastycznym

Konkurs plastyczny .................................................

Imię i nazwisko autora:

.......................................................................................................................................................

............

Klasa.....................

Oświadczenie

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  z  dnia

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z

późn.  zm.)  przez  Organizatora  Konkursu  dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i

rozstrzygnięciem  Konkursu  zgodnie  z  regulaminem  Konkursu.  Oświadczam,  że  jestem

autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek

praw  autorskich  osób  trzecich,  ani  obowiązujących  przepisów  prawa.  Oświadczam,  że

zapoznałem/zapoznałam się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu

Plastycznego .................................................................

Podpis Autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
.............................................................
(miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na udział
........................................................................................................................................., 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem,
w Konkursie Plastycznym .........................
Oświadczam,  iż  zapoznałem/zapoznałam  się  z  treścią  Regulaminu  i  akceptuję  jego
postanowienia.
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu
dla  celów  związanych  z  przeprowadzeniem  i  rozstrzygnięciem  Konkursu  zgodnie  z
regulaminem Konkursu.
.....................................................
podpis rodzica/opiekuna
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